„STEVAN SREMAC” Á.I.
„THURZÓ LAJOS” M.E.
ZENTA, 2012.05.14-e
JELENTÉS
Iskolánknak 2012.május 12-én sikerült eredményesen megszervezni és
lebonyolítani a „Mit tudsz a közlekedésről? VII.körzeti közlekedési versenyét.
A
megnyitó iskolánk kórusának fellépésével kezdődött, amit Homolya
Enikő (5.c) szavalata követett. Ezután Szórád Réka (5.c) egy szonátát játszott
klarinéton, majd a 6.b-s lányok: Gordán Nikolett, Novák Lívia és Sóti Valentina
olvasták fel szerb nyelven írt fogalmazásaikat a közlekedésről.
A szemlét Saša Dragić az Auto-moto klub alelnöke és Širkova Anikó
polgármesterasszony nyitotta meg.
A meghívásnak eleget tett a körzet minden községe csapatával:
Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Törökkanizsa és a házigazda Zenta.
A verseny három részből állt: elméleti ismeretek (tesztírás), ügyességi
pályán való kerékpárhajtás és forgalomban (városi) való kerékpározás.
Mindhárom számban 100 ponttal indultak a diákok és ez csökkenhetett a vétett
hibák pontjainak fügvényében.
A tanulók két csoportban versenyeztek: „C” csoport a 13 és idősebbek
csoportja valamint a „B” csoport a 10-12 évesek.
A zentaiak eredményei:
• „B” csoport lányok:
2. helyezést Simon Vivien a Tömörkény István M.E. tanulója,
3. helyezést Pap Kinga a Thurzó Lajos M.E. tanulója ért el.
• „B” csoport fiúk:
3. helyezett Zabos Zalán a Tömörkény István M.E. tanulója,
4. helyezett Rác Szabó Benett a Csokonai V. Mihály M.E. tanulója lett.
• „C” csoport lányok:
1. helyen Andruskó Evelin a Csokonai V. Mihály M.E. tanulója,
2. helyen Horvát Melinda az Emlék M.E. tanulója végzett.
• „C” csoport fiúk:
4. helyezést Terhes Balázs az Emlék M.E. tanulója,
8. helyezést Zsoldos Dominik a Thurzó Lajos M.E. tanulója ért el.
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Az összesített pontszámok alapján Zenta csapata végzett az első helyen
2183 ponttal, második Ada csapata (2057), míg harmadik Kanizsa község
csapata lett (2027).további sorrend: Nagykikinda, Csóka és Törökkanizsa.
Kategória győztesek jutalma az oklevél és az érem mellett egy-egy
kerékpár, míg a második helyezésért az ajándék kilóméteróra, a harmadikoké
pedig első-hátsó lámpa volt.
Amíg a bírák összeszámolták a versenyzők elért pontszámait addig a
tanulóknak a zentai tűzoltók Rudics Sándor parancsnok vezetésével tartottak
tűzoltással egybekötött bemutatót. A bátrabb versenyzők maguk is kézbe
vehették a poroltó készülékeket és olthatták a tüzet.
Az első helyezett Andruskó Evelin jogosult a május 25-én és 26-án
Požartevácon megrendezendő országos bajnokságon való részvételre.
A „Kioszk“ vendéglő tökéletes helyszíne volt a rendezvénynek. A pályák
„felszerelését“ az Auto-moto klub bizosította a pólókkal egyetemben.
A következő körzeti verseny házigazdája Magyarkanizsa lesz.
Galusz Zoltán, Nagy Lajos és Tóth László
a Thurzó Lajos M.E.műszaki tanárai
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